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Zápisnica  

z  2. zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Mlynky,  

konaného dňa 15.12.2022   
___________________________________________________________________________ 

Prítomní:      Maroš Turzák, starosta obce 

                       Poslanci OZ:, Ľubomír Leskovjanský, Tomáš Novák, Mariana Horká,  

                       Richard Kuchár, Mgr. Oľga Melišková, Štefan Kontúľ, Rudolf Ivan 

Neprítomní:   

Ďalší prítomní :  Ing. Erika Pamulová – kontrolórka obce, Bc. Anna Krištofčová - referent  

Verejnosť: Dominika Liptáková, PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA                                 

 

PROGRAM: 

 1.  Otvorenie 

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.  Kontrola plnenia uznesení 

 4.  Žiadosť Dominiky Liptákovej a Ferenca Kovicsa o kúpu časti obecného pozemku,  parcely    

      registra KN C, parc.č.729/1 a ponuka na odpredaj časti pozemku 

 5.  Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody na rok 2022 

 6.  Schválenie návrhu VZN č.1/2022 obce Mlynky o určení výšky príspevku na činnosť školy a   

      školského zariadenia 

 7.  Schválenie návrhu VZN č. 2/2022 obce Mlynky o určení miesta a času zápisu detí do l.  

      ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky 

 8.  Schválenie návrhu VZN č.3/2022 obce Mlynky o miestnych daniach a o miestnom poplatku   

      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky 

 9.  Schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Mlynky 

10. Žiadosť Františka Lapšanského o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely registra KNC, 

      parc. č. 231/2  

11. Žiadosť Rudolfa Ivana o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely registra KNC, par.č. 

      456/1 

12. Dotácia z Environmentálneho fondu na projekt: Kanalizácia a ČOV Mlynky-Prostredný   

      Hámor 

13. Vytvorenie transparentného účtu obce Mlynky na dobrovoľnú zbierku 

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Uznesenie 

17. Záver   

 

 K bodu 1. Otvorenie 

  

Rokovanie 0Z  otvoril Maroš Turzák, starosta obce o 16,30 hod.. Privítal všetkých 

prítomných na 2 zasadnutí obecného zastupiteľstva a určil zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice. Starosta konštatoval, že  počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné 

v majetkových veciach. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Overovatelia zápisnice:  Rudolf Ivan, Mgr. Oľga Melišková 
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Zapisovateľka:                Bc. Anna Krištofčová 

                                                                  

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

Schválenie programu 2. zasadania OZ 

 

           Maroš Turzák, starosta obce predložil prítomným poslancom program rokovania, ktorý 

prečítal z pozvánky. Po prečítaní jednotlivých bodov, starosta  navrhol  bod 9.  Schválenie zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Mlynky vymeniť za bod Schválenie Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mlynky 2022-2026.Po výmene bodov,  bol  

program schválený s doplnenou zmenou. Pozvánka tvorí prílohu zápisnice. 

       Návrhy poslancov: žiadne 

 Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch schvaľuje program rokovania  s navrhnutou zmenou.                             

                                                                                                                                    

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

 1.  Otvorenie 

 2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 3.  Kontrola plnenia uznesení 

 4.  Žiadosť Dominiky Liptákovej a Ferenca Kovicsa o kúpu časti obecného pozemku,  parcely    

      registra KN C, parc.č.729/1 a ponuka na odpredaj časti pozemku 

5.  Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody na rok 2022 

6.  Schválenie návrhu VZN č.1/2022 obce Mlynky o určení výšky príspevku na činnosť školy a   

      školského zariadenia 

 7.  Schválenie návrhu VZN č. 2/2022 obce Mlynky o určení miesta a času zápisu detí do l.  

      ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky 

 8.  Schválenie návrhu VZN č.3/2022 obce Mlynky o miestnych daniach a o miestnom poplatku   

      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mlynky 

 9.  Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mlynky 2022-2026 

10. Žiadosť Františka Lapšanského o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely registra   

      KNC, parc. č. 231/2  

11. Žiadosť Rudolfa Ivana o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely registra KNC, par.č. 

      456/1 

12. Dotácia z Environmentálneho fondu na projekt: Kanalizácia a ČOV Mlynky-Prostredný   

      Hámor 

13. Vytvorenie transparentného účtu obce Mlynky na dobrovoľnú zbierku 
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14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Uznesenie 

17. Záver  

 

K bodu 3.  Kontrola plnenia uznesení 

 

Predložil starosta obce. Uznesenia 1-11/2022 splnené.  

  

Uznesenie č. 12/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky 

podľa  § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p. 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 15.12.2022. 

                                                                  

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

K bodu  4.  Žiadosť Dominiky Liptákovej a Ferenca Kovicsa o kúpu časti obecného 

pozemku,  parcely registra KN C, parc.č.729/1 a ponuka na odpredaj časti pozemku 

 

       Predniesol Maroš Turzák, starosta obce. Žiadosť bola prejednávaná predchádzajúcim OZ 

niekoľko krát. Dňa 31.8.2022 poslanci prijali Uznesenie č. 179/2022, v ktorom odsúhlasili 

odpredaj  časti obecného pozemku parcely registra KN C, parc.č.729/1v najväčšej požadovanej 

ploche a to 872 m2, ostatné plochy a aj kúpu obce od žiadateľov časť ich pozemku parcely registra 

KN C, p. č. 733/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 68 m2, kadiaľ vedie obecný vodovod 

a miestna komunikácia.  Cena za odpredaj aj kúpu bola schválená za 10 €/ m2. Zámer predaja bol 

schválený taktiež predchádzajúcim vedením OZ dňa 29.9.2022,  Uznesenie č. 183/2022. A na 

poslednom OZ pod starým vedením,  bol schválený  predaj pozemku a to 20.10.2022, uznesením 

č. 192/2022. Keďže na obec bola  podaná námietka proti zámeru predaja dňa 4.11.2022, pani 

starostka nepodpísala kúpnopredajnú zmluvu s pani Liptákovou.  

Pán Skalický Peter podal námietku proti tomu, že predávaná časť novovytvorenej parcely č.729/9 

umožňuje novému majiteľovi ohradiť, resp. robiť zemné úpravu naj v juhozápadnom cípe tohto 

pozemku, čím môže znefunkčniť časť pozemku slúžiaci ako náhradné koryto na odvod vody 

v prípade záplav. Toto koryto bolo zrealizované obcou počas posledných záplav a ukázalo sa ako 

funkčné a výhodné riešenie zníženia hladiny záplavovej vody v časti Prostredný Hámor –Dolka. 

Navrhuje danú situáciu riešiť tak, aby pri predaji obec v  kúpnopredajnej zmluve zaviazala 

nového majiteľa, že koridor bude udržiavať, neprehradí ho a ponechá ho v pôvodnom stave. 

Starosta sa bol pozrieť aj na mieste, kde boli prítomný pán Skalický aj pani Liptáková. Pani 

Liptáková prisľúbila, že vyznačený protipovodňový val vo výmere  32 m2  ponechá v pôvodnom 

stave, ale starať sa o neho nebude, nech sa stará obec. Súhlasila aj s podmienkou, ktorá bude 

zakotvená v kúpnopredajnej zmluve. Poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 13/2022 
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Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky 

podľa  § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p. 

berie na vedomie 

námietku pána Petra Skalického o neohradení protipovodňového valu vo výmere 32 m2  a 

súhlasí  

s podmienkou  zakotvenou v kúpnopredajnej zmluve. 

                                                                 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

 

K bodu 5.  Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody na rok 2022 

 

   Predniesol  pán riaditeľ PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA. Na obec podal žiadosť dňa 01.12.2022 

o navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody na rok 2022 vo výške 16 000 €. Dňa 

20.10.2022 OZ obce Mlynky rozhodlo o navýšení rozpočtu pre ZŠ s MŠ Mlynky-Biele Vody na 

október a november vo výške 14 000 € z požadovaných 30 000 €, preto potrebuje škola ešte na 

december 16 000 €. Ako v predchádzajúcej žiadosti uviedol, úpravu rozpočtu požaduje z dôvodu 

zvýšenia prevádzkových nákladov, hlavne navýšením cien energií a valorizáciou platov 

zamestnancov vo verejnej sfére od júla 2022. Obec už dala škole 114 810 €, pričom rozpočet mali 

schválený na 95 000 € a teraz ešte prišlo 9.12.2022 na energie od RUSS v Košiciach 8600 €, dodal  

starosta.  Nevieme, koľko budeme môcť dať ešte škole, pretože nevieme koľko príde podielových 

daní a obci treba uhradiť nezaplatené odvody, faktúry a úver  vo výške   12 520 €, poznamenala 

referentka obce Anna Krištofčová. Poslanci prijali toto uznesenie: 

 

Uznesenie č. 14/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p. a s § 4 ods. 

5, §  10 a  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  a na základe žiadosti o navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ 

Mlynky-Biele  Vody na rok 2022 

a) schvaľuje  

piatu úpravu rozpočtu na rok 2022.  Rozpočet obce s uvedením celkových súm príjmov a 

výdavkov po tejto úprave bude predstavovať nasledovné hodnoty: 

Bežný rozpočet 

- príjmy                         566 650,62 € 

- výdavky                      590 103,93 € 

 Kapitálový rozpočet 

 - príjmy                          13 050,00  € 

  - výdavky                        7 948,58  € 

 Finančné operácie 

 - príjmy                           40 873,58  € 

 - výdavky                        12 006,00  € 

  Rozpočet  SPOLU 
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 - príjmy                       620 574,20 € 

 - výdavky                    610 058,51 € 

 

Celkom rozpočet - prebytok   10 515,69 € 

    

b) schvaľuje 

použitie rezervného fondu obce vo výške 4 000,00 € na originálne kompetencie pre ZŠ s MŠ    

Mlynky - Biele Vody. 

Obec prevedie navýšené finančné prostriedky vo výške 9 190 € v mesiaci december  2022 na       

účet ZŠ s MS Mlynky- Biele Vody. 

 

                                                                 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

 

K bodu 6.  Schválenie návrhu VZN č.1/2022 obce Mlynky o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia 

  

        Predniesol pán riaditeľ PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA. VZN o príspevkoch na činnosť 

školy - je potrebné schváliť nové poplatky v ŠJ podľa nových finančných pásem, ktoré budú 

platiť od 1.1.2023, pričom navrhujeme nakupovať potraviny v 2. finančnom pásme.  Finančné 

pásma z ministerstva školstva, vedy a výskumu SR tvoria prílohu zápisnice. Tiež navrhujeme 

zvýšiť poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ z 13,- € na 15,- € mesačne. Návrh VZN č. 1/2022 je 

súčasťou zápisnice. Poslanci prijali toto uznesenie. 

 

Uznesenie č. 15/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky 

vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení v z. n. p, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 

§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mlynky č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského  zariadenia s účinnosťou od 01.01.2023. 

                                                                 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        
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K bodu 7.  Schválenie návrhu VZN č. 2/2022 obce Mlynky o určení miesta a času zápisu 

detí do l. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mlynky 

 

      Pán riaditeľ PaedDr. Ing. Jozef Mitra, MBA predložil OZ návrh VZN č. 2/2022 o určení 

miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Mlynky. Zápis do prvého ročníka sa bude konať 17.apríla 2023, v čase od 13.30 hod. do 15.00 

hod v miestnosti č. 9 (trieda 1.a 2.ročníka) ZŠ s MŠ Mlynky. Návrh VZN č. 2/2022 je súčasťou 

zápisnice. Poslanci prijali toto uznesenie.  

 

Uznesenie č. 16/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mlynkoch  

v súlade § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podľa § 20  ods. 3 

písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mlynky č. 2/2022 o určení miesta a času zápisu detí do 1. 

ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mlynky.   

 

                                                                 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

K bodu 8.  Schválenie návrhu VZN č.3/2022 obce Mlynky o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Mlynky 

 

        Predniesla Bc. Krištofčová Anna, referentka daní a poplatkov. Toto VZN musíme opraviť 

kvôli miestnemu poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok  odvoz a 

uloženie  odpadu pôjde od nového roka hore. Firma Fúra s.r.o., Rozhanovce, ktorá nám 

zabezpečuje odvoz a uloženie odpadu nám znova poslala navýšenie za tieto služby. Navrhujeme 

tento poplatok, ktorý je za osobu a kalendárny deň vo výške 0,07 €, za rok  to je vo výške 25,55 

€  zvýšiť na  0,08 € osobu a kalendárny deň, za rok to činí 29,20 €.  Ako aj zvýšiť za 1 kg 

drobného stavebného odpadu z 0,075 € na 0,20 €, tak ako je navrhnuté v návrhu. Náklady na 

odpad a služby s tým súvisiace sú 18 780,32 €  a príjmy z poplatku sú 19 601,03 €. Rozdiel  je 

820,710 € za  rok 2022. Návrh VZN č. 2/2022, tabuľka prímov a výdavkov obce z poplatku za 

komunálne odpady, drobné stavebné odpady a vracia na odpad za rok 2022 a návrh dodatku 

zmluvy č. 1/2023 a dodatok č. 1/20222, 2/2022 od Fúry s.r.o. Rozhanovce na porovnanie sú  

súčasťou zápisnice. Poslanci prijali toto uznesenie. 

 

Uznesenie č. 17/2022 

   

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky  
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v súlade s  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a  zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v  z. n. p. 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mlynky č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady na území obce Mlynky. 

                                                                

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

K bodu 9.  Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mlynky 

2022-2026 

 

    Predniesla Bc. Krištofčová Anna, referentka obce. Bývala starostka Ing. Iveta Geletková dala 

ešte vypracovať Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mlynky 2022-2026, 

ktorý je potrebný, ak sa chceme uchádzať o projekty, ako sú zastávky alebo prístrešok pre 

cyklistov. Ozval sa nám pán, ktorý to vypracoval, ale aby sa dal zverejniť a bol platný, musí ho 

schváliť OZ. Predlženie platnosti PHSR obce Mlynky na obdobie do konca roku  2020 a Akčný 

plán rozvoja  obce Mlynky na roky 2019 – 2020 (2021) bolo schválené  19.9.2019. 

Potrebujeme nový  PHSR obce Mlynky Poslanci prijali toto uznesenie. 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky  

podľa  § 11 ods. 4  písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mlynky 2022 - 2026. 

                                                                

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

 

K bodu 10. Žiadosť Františka Lapšanského o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely 

registra KNC, parc. č. 231/2 

 

         Predniesol Maroš Turzák, starosta obce. Pán František Lapšanský podal žiadosť dňa 

19.10.2022 o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely registra KN C, parc.  231/2 podľa 

prílohy zakreslenej na mape. Jedná sa o obecný pozemok, ktorý sa nachádza pred a za jeho 

chatkou. Táto žiadosť bola súčasťou programu na zasadnutí OZ dňa 20.10.2022 a bola odročená 

uznesením č. 193/2022, nakoľko sa v starom zastupiteľstve nachádzal jeho syn Radoslav 

Lapšanský. Oboznámil som s touto žiadosťou aj majiteľa susedných pozemkov Miroslava 
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Horkého a s odpredajom  prechodu pred chatkou nesúhlasil, poznamenal starosta. Nemá ešte 

vypracovaný ani geometrický plán, dodal na záver starosta. Poslanci prijali toto uznesenie. 

 

Uznesenie č. 19/2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Mlynky 

podľa  § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

odročuje  

prerokovanie žiadosti  Františka Lapšanského o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely   

registra KN C, par. č.  231/2 a 

poveruje 

starostu obce Mlynky  rokovať so žiadateľom Františkom Lapšanským o časti prechodu medzi 

pozemkami. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        

      

K bodu 11. Žiadosť Rudolfa Ivana o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely registra 

KNC, par.č.456/1 

 

       Predniesol Maroš Turzák, starosta obce. Pán Rudolf Ivan, nový poslanec, podal žiadosť dňa 

12.12.2022 o odkúpenie časti obecného pozemku, parcely registra KN C, parc.  456/1 podľa 

prílohy zakreslenej na mape cca 280 m2. Jedná sa o obecný pozemok, ktorý sa nachádza ako 

prístupová cesta cez most k jeho novostavbe. Pokiaľ viem, zákon č. 138/1991 Zb.  Zákon SR 

o majetku obcí ods.6 pís. b) hovorí, že Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku 

priamym predajov na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci poslancom obecného zastupiteľstva. 

S takouto žiadosťou od poslanca som sa ešte nestretla, poznamenala kontrolórka obce Ing Erika 

Pamulová, ale pán Rudolf Ivan, že konzultoval to aj s pánom Mitríkom, ktorý zastupuje najvyšší 

kontrolný úrad. Rudolf Ivan to potvrdil, že komunikoval s viacerými odborníkmi a aj s pánom 

Mitríkom a potvrdil mu, že môže obec predať svoj pozemok poslancovi cez osobitný zreteľ, ak 

sa jedná výlučne o prístupovú cestu k jeho nehnuteľnosti. Nie je to nejaký lukratívny pozemok 

na stavanie alebo ďalší predaj, ale moja prístupová cesta k rodinnému domu, dodal na záver 

Rudol Ivan. Poslanci prijali toto uznesenie. 

 

Uznesenie č. 20/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p.  a na základe 

§ 9a  ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  z. n .p. po prerokovaní žiadosti 

Rudolfa Ivana 

predbežne súhlasí  

s odpredajom časti parcely registra KN C, p. č.456/1, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere cca 

280 m2, zapísaná na LV č. 1 do  vlastníctva Rudolfa Ivana , bytom Biele Vody 335, 053 76  

Mlynky za cenu 10 €/m2. 

Po vyhotovení geometrického plánu žiadateľom na vlastné náklady, bude vypracovaný zámer. 
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  Ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorým je, že parcela slúži ako prístupová cesta s 

priľahlým pozemkom k novostavbe na par. č. 684/1 žiadateľa. 

 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontuľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 6 x  x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 1  x      

Nehlasovali 0        

 

 

K bodu 3. Dotácia z Environmentálneho fondu na projekt: Kanalizácia a ČOV Mlynky-

Prostredný  Hámor 

 

          Predniesol Maroš Turzák, starosta obce. Pri posudzovaní žiadosti zistili, že pri podávaní 

žiadosti o podporu formou dotácie bývala starostka v čestnom vyhlásení prehlásila, že VO máme 

uskutočnené v zmysle Zákona o VO č. 343/2015 Z. z,  avšak VO bolo realizované podľa Zákona 

č. 263/1999 Zz., VO podľa zákona č. 343/2015 Z.Z bolo podmienkou už pri podávaní žiadosti 

o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na projekt Kanalizácia a ČOV 

Mlynky-Prostredný  Hámor. Keďže nebola splnená podmienka, musel som zaslať stanovisko, že 

na základe toho nebudeme realizovať nové VO, podľa aktuálneho platného Zákona o VO, čím 

dochádza k porušeniu dotačných podmienok. Za jeden deň by sme nové VO neurobili. Takže 

finančných prostriedkov EF nie je možné čerpať. Stanovisko k projektu číslo B-1/2022 220123 

podpory formou dotácie z EF je súčasťou zápisnice. 

   

K bodu 13. Vytvorenie transparentného účtu obce Mlynky na dobrovoľnú zbierku 

 

          Predniesol Maroš Turzák, starosta obce. Chce založiť transparentný účet na rozvoj obce 

a podporu ZŠ s MŠ Mlynky. Pozná ľudí, ktorí nám prispejú, čím by sme vykryli nedostatok 

finančných postrekov. Poslanci súhlasili a prijali toto uznesenie. 

 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Mlynky  

v súlade § 11 ods. 4  písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p. a  § 5 ods. 

1 písm. e)  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

schvaľuje 

vytvorenie transparentného účtu obce Mlynky na dobrovoľnú zbierku za účelom rozvoja obce. 

Hlasovanie Počet 

Mená poslancov 

Mariana 

Horká 

Rudolf 

Ivan 

Štefan 

Kontúľ 

Richard 

Kuchár 

Ľubomír 

Leskovjanský 

Mgr. Oľga 

Melišková 

Tomáš 

Novák 

Za 7 x x x x x x x 

Proti 0        

Neprítomní 0        

Zdržal sa 0        

Nehlasovali 0        
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K bodu 14. Rôzne 

   

       V rôznom Maroš Turzák, starosta obce informoval poslancov pred žalobnej výzve na 

dobrovoľné splnenie si povinností od  firmy Steiner α Associates, advokátska kancelária, ktorá 

zastupuje Spišskú katolícku charitu. Vyzývajú nás, aby sme najneskôr v lehote 7 dní odo dňa 

doručenia výzvy vypracovali a zaslali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku 

sociálnej služby na rok 2022, ktorá bude obsahovať sumu finančného príspevku na prevádzku aspoň 

vo výške 452,97 € na našu občianku Valériu Bartošovú. Je to suma, ktorú obec získala zo ŠR za rok 

2021 na jedného obyvateľa. Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom sme mali 

podpísanú s charitou na rok 2021 a na rok 2022 mala podpísať pani bývala starostka, ktorá to 

ignorovala. Obec musí do 22.12.2022 podpísať takúto zmluvu a aj zaplatiť požadovanú sumu, aby 

sa s nami Spišská katolícka charita nesúdila. Pred žalobná výzva na dobrovoľné splnenie si 

povinností a Zmluva so Spišskou katolíckou charitou z roku 2021 je súčasťou zápisnice . 

Ďalej starosta informoval poslancov, že si sme vrátili protipovodňový vozík. Boli si po neho  

z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Chýbajú tam nejaké veci, tak 

neviem, ako to budú riešiť. Dodal na záver starosta. 

 

K bodu  15. Diskusia 

 

Diskusia prebehla priebežne. 

 

K bodu 16 .Uznesenie  

 

Uznesenie  tvoria prílohu zápisnice. 

 

K bodu 17. Záver 

 

Starosta  obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,30 h.  

 

Zapísala: Bc. Anna Krištofčová 

                                               

Overovatelia: Mgr. Oľga Melišková,  

                        Štefan Kontúľ 

     .                     .                                                               

                                                                                                  Maroš Turzák  

                                                                                                   starosta obce 

 


